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 در شــرایطی که خردادماه امسال قیمت 
پیشــنهادی فــروش آپارتمــان در آگهی ها به 
باالترین حد خود رسیده بود، هم اکنون نرخها 
در تمام نقاط کشــور ۱۰ تــا ۲۰ درصد کاهش 

یافته است.
به گزارش ایســنا، به دنبال ایجاد آرامش نسبی 
در بازار ارز، کاهش قیمت پیشنهادی واحدهای 
مســکونی از اوایل تیرماه امسال آغاز شد. هم 
اکنون دیگر از نرخ های نجومی در دفاتر امالک 
خبری نیست. در ســایت های فروش ملک نیز 
قیمت ها به طور محسوسی کاهش یافته است. 
مشــاهدات نشــان می دهد قیمت ها ۱۰ تا ۲۰ 
درصد پاییــن آمده و این موضــوع در برخی 
واحدهای بزرگ متراژ و لوکس به بیش از این 

ارقام می رسد.
چرخش انتظارات تورمی در بازار مســکن از 
اوایل تیرماه خود را نشــان داد و بعد از ۲۷ ماه 
پرتالطم، ســرانجام خریداران دست باال را پیدا 
کردند. هم اکنون نبض خرید و فروش متوقف 
شده و آمار ارائه شده از سوی بانک مرکزی در 
امردادماه افت ۷۳ درصدی معامالت مسکن در 
پایتخت را نشان می دهد. در ماه مورد اشاره تنها 
۳۳۰۰ واحد مســکونی در تهران معامله شد که 
در شــش سال گذشته بی سابقه بوده و حتی از 

ماه های فروردین نیمه تعطیل نیز کمتر بود.
این در حالی است که نرخ رشد ماهیانه قیمت 
بــرای اولین بار در طول یک ســال و نیم اخیر 

منفی شد و نســبت به تیرماه امسال ۲.۴ درصد 
کاهش یافت. در امردادماه ۱۳۹۸ میانگین قیمت 
مسکن شــهر تهران به ۱۳ میلیون و ۱۸۷ هزار 
تومان در هر متر مربع رســیده که نسبت به ماه 
قبل و ماه مشــابه سال قبل به ترتیب ۲.۴ درصد 
کاهش و ۷۶ درصد افزایش نشان می دهد. با این 
وجود افت فشار ماهیانه بازار مسکن حکایت از 

ورود این بخش به رکود ۳ تا ۴ ساله می دهد.
طبق مشاهدات عینی در فضای مجازی، قیمت 
پیشنهادی بیشتر آپارتمان نوساز در بلوار پروین 
تهرانپارس که تا خردادماه متری ۱۲ تا ۱۶ میلیون 
تومان بود به ۱۱ تا ۱۴ میلیون تومان کاهش یافته 

اســت. در غرب تهران نیز قیمت ها از باالی ۲۰ 
میلیــون تومان به حدود ۱۸ تا ۱۹ میلیون تومان 
در هر متر مربع رســیده است. در جنوب تهران 
البته افت قیمت، کمتر بوده اما پیش بینی می شود 

در این مناطق نیز با کاهش مواجه شویم.
کارشناسان می گویند بر پایه رفتار بازار مسکن 
در دوره های گذشــته، قیمت ها به روند نزولی 
خود تا مــدت کوتاهی ادامه می دهند و در یک 
ســطح به ثبات می رســند. این ثبات تا جهش 
بعدی که احتماال ۱۰ تــا ۱۵ فصل خواهد بود 
در بازار ایجاد می شــود که فرصت خوبی برای 

خریداران مصرفی است.

 نایب رییس و عضو هیات مدیره اتحادیه 
جایگاه داران ســوخت معتقد اســت که تغییر و 
تحوالت ایجاد شــده در کارت سوخت نه تنها 
مردم را به اســتفاده از آن تشــویق نکرده بلکه 
چالش هایی را نیز در مباحث دیگر به همراه داشته 

است.
به گزارش ایسنا، اوایل خردادماه بود که خبر طرح 
الزام استفاده از کات سوخت شخصی منتشر شد 
و تاکنون نیز برای فراهم شــدن زیرساخت های 
آن اقدامات مختلفی انجام شــده اســت. آن طور 
که شــرکت ملی پخش فراورده های نفتی اعالم 
کــرده قرار بر این بود که ابتدا این طرح در چهار 
کالن شهر و سپس در کل کشــور اجرایی شود. 

در چنین شــرایطی از ۲۲ امردادماه که این طرح 
به طور رسمی آغاز به کار کرد تا اول شهریورماه، 
شاهد تغییرات چندانی در این حوزه نبودیم؛ چرا 
که کارت ســوخت جایگاه داران در اختیار تمام 
متقاضیان قرار داشت. البته از آن زمان زمزمه هایی 
بــرای محدودیت در لیتــراژ کارت جایگاه داران 
مطرح شد و ســرانجام از اول شهریورماه میزان 
ســوخت گیری بــا کارت آزاد جایگاه ها در کل 
کشور در هر بار سوخت گیری، از ۶۰ لیتر به ۳۰ 

لیتر کاهش یافت.
در این باره عطاپور - نایب رییس و عضو هیات 
مدیره اتحادیه جایگاه داران ســوخت - به ایسنا 
گفت: علی رغــم اجرای این طــرح، متقاضیان 

سوخت هم چنان از کارت سوخت جایگاه داران 
اســتفاده می کنند و می توان گفت از زمان اجرای 
طرح الزام اســتفاده از کارت ســوخت، تنها پنج 
درصد متقاضیان از کارت ســوخت شــخصی 
خودشان برای ســوخت گیری استفاده می کنند، 
چون هنوز زیرســاخت های اجــرای این طرح 

عملیاتی نشده است.
وی با انتقاد از محدود کردن لیتراژ کارت سوخت 
جایگاه داران گفت: این مســاله موجب شــده تا 
مالکان وسایل نقلیه برای دریافت سوخت بیش تر 
اقداماتی را انجام دهند که یکی از آن ها آمد و شد 
اضافی در خیابان برای ســوخت گیری دوباره از 

جایگاه های سوخت است.

 نحوه سرمایه گذاری دغدغه ای است که 
این روزها ذهن بسیاری از صاحبان سرمایه های 
خرد را به خود درگیر کرده است؛ در این باره یک 
کارشناس مسایل اقتصادی بر این باور است که 
مردم ظاهرا چاره ای جز سرمایه گذاری در بورس 

و بانک را ندارند.
به گزارش ایسنا، پیدا کردن مسیری مطمئن برای 
سرمایه گذاری شاید یکی از مهمترین تردیدهای 
اقتصادی مردمی باشــد که در این روزها اندک 
ســرمایه ای را در اختیار دارند امــا برای نحوه 

سرمایه گذاری آن جایی را نمی شناسند.
 اینکــه بــا این اوضــاع و احــوال اقتصادی و 
نااطمینانی هایــی که به خاطر تــورم در فضای 
اقتصادی به وجود آمده است، سرمایه های خرد 
را کجا می توان برد که عالوه بر حفظ ارزش آن 
ســودی هم کسب کنیم دغدغه ای است که یک 

کارشناس اقتصادی به آن پرداخته است.
مســعود صوفی مجیدپور در گفت وگو با ایسنا، 
با بیــان اینکه ســرمایه های خــرد دیگر امکان 
ســرمایه گذاری در حوزه مسکن را ندارند، ادامه 
داد: همچنیــن التهابات بــازار ارز و طال باعث 
خواهد شد مردم از این سرمایه گذاری های کوتاه 
مدت دوری کنند و دوباره به سرمایه گذاری های 

بلندمدت بپردازند.
این کارشــناس اقتصادی با بیــان اینکه بخش 
عمــده ای از مردم به پــس اندازهای بانکی قانع 
شــده اند اظهار کرد: با اینکه مــردم می دانند که 
سرمایه گذاری در حوزه بانکی سود پایینی دارد اما 
به دلیل اطمینان باالیی که به این حوزه وجود دارد 

به همین سودهای کم قانع شده اند.
او به وضعیت سرمایه گذاری در بورس هم اشاره 
کرد و گفت: رفتار صاحبان سرمایه های خرد در 

بورس به صورت هیجانی است و اتفاقا بخشی از 
نوسانات بورسی نیز به خاطر همین نوع رفتارها 
است؛ چرا که وقتی  شاخص های بورسی اندکی 
پاییــن می آید موج خروج دســته جمعی از آن 
آغاز می شود. او اضافه کرد: با این حال با توجه 
به وضعیت اقتصاد به نظر می رســد مردم مجبور 
هســتند ســرمایه های خود را یا در بورس یا در 

بانک سرمایه گذاری کنند.
مجیدپور همچنین بر این باور است: سرمایه گذاری 
در حوزه ارز و طال با ریسک باالیی همراه است 
و قبل از این کسانی که سرمایه های کالنی داشتند 
ســرمایه گذاری های خود را در این حوزه انجام 
دادند و دولت و بانک مرکزی هم در حال ایجاد 
ثبــات در این بازارها هســتند و حتی اگر برایم 
نمونه بازار طال سودی هم داشته باشد این سود 

پرریسک و بسیار کم خواهد بود.

افت ۱۰ تا 2۰ درصدی نرخ مسکن در آگهی ها

 به اطالع می رســاند شــهرداری صائین قلعه در نظر دارد بر اساس مجوز شــماره 155- 98/5/14 تعداد 
یک قطعه از امالک شــهرداری به صورت چهاردیواری را از طریق مزایده به باالترین قیمت پیشنهادی به 

فروش برساند.
عالقمندان می توانند جهت دریافت اســناد حداکثر از تاریخ 98/6/6 تا 98/6/16 ساعت 14 به واحد امور 

قراردادها مراجعه نمایند.

 تضمین شرکت نشانی ملکقیمت پایه )ریال(مساحتردیف
در مزایده

ضلع شمالی جاده تزانزیت، پشت 82002.020.000.000 مترمربع1
101.000.000 ریالایستگاه 63 کیلوواتی برق

 توجه:
 شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.

 هزینه درج آگهی و هزینه کارشناسی به عهده برنده مزایده می باشد.
 تاریخ بازگشایی پیشنهادها روز 98/6/17 ساعت 8 صبح در محل دفتر شهردار خواهد بود.

آگهی مزایده

حمید معینی - سررپست شهرداری صائین قلعه 

شهرداری صائین قلعه

ت اول
نوب

اشتغال به تحصیل 10 هزار دانشجو در دانشگاه زنجان
رویه  6

بانک و بورس مقصد آخر سرمایه های خرد

نایب رییس و عضو هیات مدیره اتحادیه جایگاه داران سوخت:

فقط ۵درصد مردم از کارت سوخت شخصی استفاده کردند
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مدیرعامل شستا:
عرضه شستا در بورس

پاییز امسال محقق می شود

 مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری تامین 
اجتماعی )شستا( گفت: عرضه کامل شستا که 
 یکــی از بزرگ ترین عرضه هــا در بورس در 
سال های گذشته خواهد بود، پاییز امسال محقق 

می شود.
محمد رضوانی فر در حاشیه بازدید از کارخانه 
ســیمان زنجان در گفت و گوی اختصاصی با 
خبرنــگار ایرنا به اقدامات انجام شــده در باره 
ساماندهی بنگاههای زیر مجموعه شستا اشاره 
کرد و افزود: در فرایند ســاماندهی، هم بورسی 
کردن شرکت ها و هم ادغام ها و هم واگذاری ها 

را داریم.
وی خاطرنشان کرد: ساماندهی فقط منحصر به 

واگذاری کامل شرکت ها نیست.
رضوانی فر با بیان اینکه بورسی کردن شماری از 
شرکت های زیر مجموعه شستا، سرعت خوبی 
گرفته است و امسال حدود ۲۹ شرکت در برنامه 
بورسی کردن است که در پنج ماهه امسال هفت 

شرکت در بورس عرضه شدند.
وی ادامه داد: موضوع ادغام ها و انحالل ها هم 
یک راهکار اقتصادی اســت که برای درســت 
کردن صرفه به مقیاس و یکپارچه کردن زنجیره 
ارزش انجام می شــود که در این حوزه نیز ۱۴ 

شرکت در دستور ادغام قرار دارد.
رضوانی فر افــزود: نوعی از شــرکت ها هم 
هستند که به دلیل حجم پایین فعالیت و نداشتن 
توجیه اقتصادی و یا ازبین رفتن موضوع فعالیت 
در دســتور کار انحالل قــرار دارند که فرآیند 
ســاماندهی در زمینه این نوع شرکت ها نیز در 

حال انجام است.
مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی 
)شستا( گفت: در مواردی هم اگر به نتیجه برسیم 
که واگذاری برخی شرکت ها به صرفه و صالح 
شستا است، تشریفات قانونی برای واگذاری آنها 
انجام می شود که از ابتدای سال تا کنون واگذاری 

سه مورد از شرکت ها نهایی شده است.
وی خاطرنشــان کرد: چیزی که مهم است این 
است که این ســاماندهی ها به معنای کوچک 
شدن دارایی بین نسلی شرکت سرمایه گذاری 
تامین اجتماعی نیســت بلکــه از یک ترکیب 
فعالیتی که بیشتر بنگاهداری با بازده پایین است 
به سمت سهامداری با بازده باال حرکت می کنیم.

واژگونی اتوبوس 
در آزادراه زنجان - تبریز
۲۵ زخمی برجا گذاشت

 برخور یک دستگاه اتوبوس با خودرو 
وانت نیســان و ســپس واژگونی آن در الین 
جنوبی کیلومتــر ۳۱ آزادراه زنجان به تبریز ۲۵ 

زخمی برجا گذاشت.
رییس مرکز مدیریت حــوادث و فوریت های 
پزشــکی زنجان روز جمعــه در گفت و گو با 
خبرنگار ایرنا افزود: این حادثه رانندگی بامداد 
/آدینــه/ در آزادراه زنجان به تبریز روی داد که 
پس از اطالع  مرکز فوریت های پزشکی استان 
بالفاصله چندین آمبوالنس به محل واقعه اعزام 

شدند.
اصغر جعفری اظهار داشــت: بر این پایه هفت 
کد آمبوالنس  فوریت های پزشکی این استان از 
پایگاه های دره لیک، اســفناج، ایده لو، اتوبوس، 

صبا، چیر و خیام به محل اعزام شدند.
وی اضافه  کرد: ۲۵ زخمی این حادثه برای انجام 
اقدام های درمانی الزم به مرکز آموزشی درمانی 
تخصصی و فوق تخصصی آیت اله موســوی 

زنجان منتقل شدند.
این مسئول ادامه داد: از مجموع زخمی ها ۱۷ نفر 
زن و  هشــت نفر مرد هستند که  همه آنان بعد 
از انجام اقدامات اولیه درمانی پیش بیمارستانی 
با حال عمومی مســاعد به بیمارستان موسوی 

زنجان انتقال یافتند.
جانشــین پلیس راه فرماندهی انتظامی اســتان 
زنجان  در این ارتباط به خبرنگار ایرنا گفت: این 
حادثه بامداد دیروز در کیلومتر ۳۱ اتوبان زنجان 
به تبریز الین جنوبی گزارش شــد که اتوبوس 
اسکانیا از مبدا بناب به مقصد خراسان رضوی 
در حال حرکت بود به دلیل عدم توجه  راننده به 

جلو با وانت نیسان برخورد کرد.
ســرهنگ محمد علی عظیمی افــزود: پس از 
برخورد اتوبوس اســکانیا به روی سمت چپ 
واژگون شــد که تعدادی مصدوم داشت که ۲ 
نفر در مرکز اموزشی درمانی تخصصی و فوق 
تخصصی آیت اله موسوی زنجان بستری است.

بر پایه اعالم پزشکی قانونی زنجان، آمارها بیانگر 
آن است که در چهار ماه نخست امسال ۷۹ نفر بر 
اثر حوادث رانندگی در جاده های استان زنجان 
کشته شــدند که این تعداد در مقایسه با مدت 
مشابه سال گذشته که ۸۱ نفر بود؛ ۲.۴۷ درصد 

کاهش نشان می دهد.

خبـر

فرنشین ثبت احوال استان :
نسبت تولد پسر به دختر 

در زنجان ۹۹ درصد ثبت شد
 نســبت تولد پسر به دختر در پنج ماهه 
امسال ۹۹ درصد ثبت شد این درحالی است که 
سالهای گذشته میزان تولد نوزادان پسر نسبت به 

نوزادان دختر بیشتر بود.
فرنشین ثبت احوال استان زنجان در این باره به 
خبرنگار ایرنا گفت: به ازای ثبت تولد هر ۱۰۰ 
دختر در این استان، تولد ۹۹ پسر به ثبت رسیده 

است .
شــفیعی با بیان اینکه در این مدت هر ساعت ۲ 
واقعه تولد )روزانه ۴۶ تولد( در استان ثبت شده 
است، افزود: تعداد موالید پسر در پنج ماه امسال 
سه هزار و ۵۹۱ واقعه و تعداد موالید دختر در این 

مدت برابر با سه هزار و ۶۲۳ واقعه بوده است.
وی تعداد والدت ثبت شــده تا یکسال پس از 
وقوع در ۵ ماه امسال را برابر با هفت هزارو ۱۸۷ 
واقعه و درصد ثبت در مهلت قانونی را  ۹۹.۶۲ 
درصد ذکرکرد. شفیعی نام های دخترانه فاطمه، 
زهــرا، حلما ، زینب و نازنیــن زهرا و نام های 
پســرانه امیرعلی ابوالفضل، امیرعباس، علی و 
امیرحسین را بیشترین نام های منتخب زنجانی ها 

برای فرزندان خود بیان کرد.
فرنشــین ثبت احوال اســتان زنجان شــمار 
والدت های ۲ قلو در اســتان در طول این مدت 
را ۱۱۱ مورد، ســه قلو ۶ مورد و والدت چهار 
قلوها را یک مورد ذکرکرد. شــفیعی همچنین 
تعداد وفات جاری ثبت شــده در استان را در 
مدت یاد شده،  ۱۹۸۸ مورد ذکر کرد و گفت: در 
این مدت هر ۲ ساعت یک نفر در استان فوت 

کرده است.
وی تعداد وفات ثبت شــده تا یک سال پس از 
وقــوع را در این مدت ۲ هــزا رو ۲۸ واقعه و 
درصد ثبت در مهلت به ثبت تا یک سال را برابر 

۹۹.۵۱ درصد عنوان کرد.
شفیعی گفت: بیماری های قلبی و عروقی با ۴۳ 
درصد، بیماری های سرطان و تومورها را با ۱۲ 
درصد و حوادث غیرعمد با ۸.۴ درصد بیشترین 
عامل مرگ و میر زنجانی ها در پنج ماه امســال 

بوده است.

در رقابت های استعدادهای برتر کشور؛
تیم سه گانه دختران زنجان 

قهرمان کشور شد
 تیــم نونهاالن دختران ســه گانه زنجان 
 با اقتدار قهرمان مســابقه های استعدادهای برتر 

کشور شد.
به گزارش ایســنا، تیم دختــران نونهال زنجان 
توانســت در دومین دوره المپیاد استعدادهای 
برتر ورزشی کشور که با حضور ۱۱۴ ورزشکار 
در قالب ۲۱ استان و به میزبان شهرستان طالقان 
برگزار شد، عنوان قهرمانی را از آن خود کند.  در 
بخش انفرادی این رقابت ها نیز فائزه مهری موفق 
به کسب مدال نقره و کیمیا شامی مدال برنز این 

دوره از مسابقه ها را از آن خود کردند.
در این مسابقه ها که در رده نونهاالن به مسافت 
۱۲۵۰ متر دو، ۵ کیلومتر دوچرخه و ۶۲۵ متر دو 
و در رده نوجوانان به مسافت ۲۵۰۰ متر دو، ۱۰ 
کیلومتر دوچرخه و ۱۲۵۰ متر دو برگزار شــد، 
تیم هــای زنجان با ثبت زمان یک ســاعت و ۳ 
دقیقه و ۴۷ ثانیه در رده نونهاالن و چهارمحال و 
بختیاری در رده نوجوانان به مقام قهرمانی تیمی 

این مسابقه ها دست یافتند.
در بخش انفرادی نونهاالن نیز آوا کرمی از البرز 
به مقام قهرمانی رسید و فائزه مهری با زمان ۲۰ 
دقیقه و ۵۴ ثانیه به همراه کیمیا شامی با زمان ۲۱ 
دقیقه و ۹ ثانیه از زنجان بر سکوهای دوم و سوم 
قرار گرفتند. در انفــرادی نوجوانان نیز نرگس 
نیک روش از چهارمحــال و بختیاری موفق به 
کسب مقام قهرمانی و مدال طال شد و یاسمن 
حدیدی از کرمانشاه و ملیکا نیکویی شهرکی از 

چهارمحال و بختیاری دوم و سوم شدند.

۲۴ منطقه آلوده موادمخدر 
در استان زنجان پاکسازی شد

 فرماندهی انتظامی استان زنجان گفت: 
با اجرای طرح مبارزه با موادمخدر در امرداد ماه 
امسال ۲۴ منطقه آلوده و پاتوق افراد مرتبط با این 

مواد در استان پاکسازی شد.
ســردار رحیم جهانبخش با بیــان این مطلب 
به خبرنگاران، از تشــدید مبارزه پلیس با مواد 
فروشان و عوامل توزیع در نیمه دوم شهریورماه 
جاری خبرداد و افزود: با پاکسازی مناطق آلوده، 
۵۰۰ معتاد، قاچاقچی و عامل توزیع موادمخدر 
در استان دستگیر و ۵۵۰ کیلوگرم انواع موادمخدر 

کشف وضبط شد.
فرمانده انتظامی استان زنجان همچنین با اشاره 
بــه اجرای ۹۰۰ عملیات با هدف شناســایی و 
دستگیری معتادان متجاهر در استان اظهار داشت: 
از ابتدای امســال تاکنون در قالــب اجرای این 
طرح ها بیش از یک تن مواد مخدر در اســتان 
کشف شده است. سردار جهانبخش  با تاکید بر 
لــزوم تامین امنیت اجتماعی تصریح کرد: طرح 
مبــارزه با موادمخدر و جمــع آوری معتادان در 
شهرهای زنجان، ابهر و خدابنده به صورت پیاچی 
اجرا می شــود و طرح های جمع آوری معتادان 

متجاهر به صورت جدی انجام خواهد شد.

خبـر رییس پارک علم و فناوری استان زنجان خبر داد:

صدور دانش فنی به پنج کشور دنیا
 رییــس پارک علــم و فناوری 
اســتان زنجان گفت: اســتان زنجان 
در ســال گذشــته باالترین نرخ رشد 

شرکت های دانش بنیان را داشته است.
به گزارش ایســنا، داوود مرادخانی در 
آیین افتتاح مرکز نوآوری پارک علم و 
فناوری استان زنجان که با حضور وزیر 
علوم، تحقیقات و فناوری برگزار شد، 
در رابطه با افتتاح مرکز نوآوری، اظهار 
کرد: با توجه بــه محدودیت امکانات 
موجود، سعی در ایجاد شور و اشتیاق 
در جوانــان کرده ایم. بر ایــن باوریم 
تنها راه نجات رشــد و توسعه اقتصاد 
کشور، توجه به اقتصاد فن آورمحور و 
دانش بنیان است که در کالم بزرگان نیز 
مستتر است و این امر تحقق نمی یابد، 
مگر این که حوزه علم و فناوری توسعه 

یافته باشد.
وی در رابطه با پــارک علم و فناوری 
اســتان زنجان، افزود: پــارک علم و 

فناوری استان زنجان در پایان اسفند ۹۶ افتتاح شده 
و حدود یک و نیم ســال از عمــر پارک می گذرد 
و در این مدت موفق به مســتقر کردن ۹۵ شرکت 
شده است و با حضور ۲۶ هزار نفر موفق به تشکیل 

دوره های آموزشی شده ایم.
رییس پارک علم و فناوری استان زنجان در رابطه با 

کمیته های موجود در پارک علم و فناوری، تصریح 
کرد: پارک را کمیته های تخصصی اداره می کنند که 
این کمیته ها متشــکل از جوانان با استعدادی است 
که در کمیته کشاورزی، کمیته نانو، کمیته فناوری 
اطالعات، کمیتــه کارآفرینی و کمیته دانش آموزی 
فعالیت کرده و نقشــه راه اداره پــارک را طراحی 

می کنند و ما به عنوان تسهیل گر این کارها را انجام 
می دهیم.

مرادخانی ادامه داد: افزون بر ۷۶۰ اشتغال را تحت 
نظر اتحادیه به ثمر رســانده ایم و موفق به صدور 
دانش فنی و محصوالت خود به پنج کشور شده ایم؛ 
به طور نمونه از استان زنجان به کشورهای چین و 

هند دانش فنی صادر کرده ایم و رویدادها 
به صــورت تخصصی و طوالنی مدت 

برگزار می شود.
وی با اشــاره به باال بودن نرخ رشــد 
شــرکت های دانش بنیان، افزود: استان 
زنجان در سال گذشــته باالترین نرخ 
رشد شــرکت های دانش بنیان را داشته 
اســت، به طــوری که از ۳۲ شــرکت 
به ۵۴ شــرکت دانش بنیــان با توجه به 
بودجه کمی که نسبت به دیگر استان ها 
داشته ایم به این نرخ رشد رسیده ایم. به 
عنوان مسوول کمیته علم و فناوری در 
همه شهرستان ها ورود کرده ایم تا در این 
مناطق نیز مراکز و کانون های رشــد و 

فناوری را داشته باشیم.
این مســوول خاطرنشــان کــرد: این 
مرکــز نوآوری در کم تــر از چهار روز 
راه اندازی شــده و تالش شده است تا 
ارکان زیست بوم فناوری را ایجاد کنیم 
و برای اینکه زنجیره تامین داستان علم 
و فناوری تکمیل شود، در این خصوص صندوق 
پژوهــش و فنــاوری در پارک علــم و فناوری با 
همکاری بخش خصوصی ورود کرده است و برای 
بهره برداری از اکوسیستم دولتی، در اداره کارگروه 
اقتصاد دانش بنیان که در ذیل اقتصاد مقاومتی است، 

ورود کرده و مواردی را برای استان رقم زده ایم. 

 ورزشکاران جمعیت هالل احمر زنجان 
در بازی های بشردوســتی که به میزبانی استان 
همدان برگزار شــده است ۲ مدال طالی رشته 

آکسایا را کسب و به مقام نخست راه یافتند.
به گزارش زنگان امــروز، مدیر عامل جمعیت 
هالل احمــر اســتان زنجان گفــت: ۶ تیم به 
که  او-اسپرت  بشردوستی  ورزشی  مسابقه های 
به میزبانی استان همدان برگزار شده است اعزام 

شده اند.
شــهرام میرزایــی افزود: شــرکت کنندگان در 
رشته آکســایا از استان های از خراسان جنوبي، 
کرمانشــاه، چهار محال و بختیاری، آذربایجان 
شــرقی، اصفهان، خوزستان و منطقه آزاد اروند 
بودند که زنجان از بین تیم این اســتانها به مقام 

نخست این رشته راه یافت.

وی تاکیــد کرد: خانم شــیما نــورزوی و لیال 
میرزایی عادل که به مقام نخســت این رشــته 
ورزشی در بازی های بشر دوستی راه یافته اند، 
به بازی های جهانی که در آنتالیا برگزار خواهد 

شد راه پیدا کرده اند.
عامل جمعیت هالل احمر اســتان زنجان گفت: 
جمعیت هالل احمر تفاهم نامه ای با محوریت 
فعالیت های بشردوســتانه با فدراسیون جهانی 
او-اســپرت منعقد کرده که موضوع آن ترویج 
بازی های بشردوستی در سطح ملی و فراملی در 
راستای اهداف بشردوستانه و خدمات داوطلبانه 
از طریق فدراســیون او- اســپرت با حمایت و 

پشتیبانی جمعیت هالل احمر است.
میرزایــی یــادآوری کرد: او - اســپرت متولی 
مجموعــه ای از ورزش های عملیاتی شــامل 

رشــته های ذهنی، رزمی، آبی و هنری است که 
با اهداف بشردوستانه و خدمات داوطلبانه انجام 

می شود.
وی اظهارداشــت: برای مسابقه های بشردوستی 
از این اســتان زنجــان ۶ تیم بــرای رقابت در 
رشته های ورزشــی، پارتیان، آکسایا، اوکسیان، 
تیرازیس و اهمتان به مســابقات بشردوستی که 
به میزبانی استان همدان برگزار می شود، اعزام 

شده اند.
عامل جمعیت هالل احمر اســتان زنجان گفت: 
در رشته ورزشی آکسایا و اوکسیان هر کدام یک 
تیــم از خانم ها، تیرازیس و اهمتان نیز هرکدام 
یک تیم از آقایان و برای پارتیان نیز ۲ تیم خانم 

و آقا از استان زنجان رقابت خواهند کرد.
میرزایی خاطرنشان کرد: درصدد هستیم بتواینم 

جامعــه داوطلبی را افزایــش داده و عالقمندان 
به رشــته های ورزشی بشر دوستی را در جمع 
جمعیت هالل احمر داشته باشیم و از طرفی هم 

بتوانیم جامعه داوطلبی را افزایش دهیم.
وی یــادآوری کرد: تالش هــا و اقدامات برای 
شرکت در مســابقه های بازی های بشردوستی 

برای این جمعیت بسیار ارزشمند است.
عامل جمعیت هالل احمر اســتان زنجان گفت: 
او- اســپرت متولی ورزش های چند مرحله ای 
چند رقابتی مدرن اســت کــه ارتباط تنگاتنگی 
با خدمات داوطلبانه امــداد و نجات و واکنش 

سریع دارد.
میرزایی اضافه کرد: یکــی از مهمترین اهداف 
اســتراتژیک آن توانمنــد ســازی داوطلبان در 
آماده سازی، مقالبه و بازسازی در بحران هاست.

 سرپرســت فرمانــداری شهرســتان ابهر 
گفت: از گذشته شهرداری شــهر ابهر از بهترین 
شهرداری های اســتان شناخته می شود و وفاق و 
همدلی موجود بین شورا و شهرداری نویدبخش 

پیشرفت این شهر است.
وجیه اله نوروزی در آیین بهره برداری از پروژه های 
عمرانی شهرداری ابهر با گرامیداشت یاد شهیدان 
رجایی و باهنر، ابراز کرد: همه ما نمی توانیم مانند 
شــهید رجایی و باهنر باشــیم با این حال اگر در 
بخشــی از کارهایمان هم این بزرگان را سرلوحه 

کارمان قرار دهیم موفق خواهیم شد.
وی با اشاره به تعامل شورا و شهرداری ابهر، افزود: 
در نشســتی که با اعضای شورای شهر و شهردار 
داشتیم همراهی و همدلی و همگامی را مشاهده 
کردم و نشــانه اصلی آن ثبات شهردار ابهر در ۲ 

سال اخیر است.  
فرماندار ابهر با تاکید بر حفظ منافع شهرداری در 
اجرای پروژه ها، تصریح کرد: شــهرداری در کنار 
پیوست فرهنگی باید منافعی که از طرح برداشت 

خواهد کرد را در نظر بگیرد.
وی یــادآور شــد: شــهرداری ابهــر از بهترین 
شهرداری های اســتان زنجان است و باید کاری 

کنیم و امکانات به نحوی فراهم شود که مردم به 
جای رفتن به شــهرهای دیگر به این شهر بیایند 
و تمام شــرایط را طوری فراهم کنیم که مردم در 
مناســبات مختلف محلی برای گذراندن اوقات 

خود داشته باشند.
نــوروزی بیان کرد: وفاق و همدلی بین شــورا و 
شهرداری اقدامات خوبی در راستای پیشرفت شهر 
را نوید می دهد و امید است پروژه های کلنگ زنی 

شده در موعد مقرر به بهره برداری برسد.
وی در پایان یادآور شــد: تکریــم ارباب رجوع 
توسط پرسنل شــهرداری مهمترین خواسته مردم 

است.
 شــهردار ابهر در این آیین در زمینه پروژه تجاری 
تفریحی پردیس، افزود: این پروژه به لحاظ ایجاد 
درآمدهای پایدار برای شهرداری و همچنین ایجاد 
زیرساخت های فرهنگی از پروژه های بسیار مهم 

برای شهر ابهر به شمار می رود.
محمدرضا ذوالقدریها بیان کرد: پروژه پردیس در 
زمینی به مساحت یکهزار متر مربع، در ۴ طبقه و 
زیربنای ۴ هزار مترمربع شامل قسمت های مختلفی 
چون سینما، تجاری، تفریحی، پارکینگ و اقامتی 
خواهد بود که با چندین ســوییت تا حد بسیاری 

مشکل اقامتگاه را در زیر ساخت گردشگری شهر 
رفع می کند.

وی خاطرنشــان کرد: از محل بودجه امسال ۱۰ 
میلیارد ریال برای این پروژه تامین اعتبار پیش بینی 
شده اســت و در صورت جذب سرمایه گذار در 
کوتــاه ترین زمان و پیش از پایان شــورای پنجم 

طرح را به مرحله بهره برداری می رسانیم.
شهردار ابهر تاکید کرد: مجموع برآورد هزینه برای 
پروژه پردیس ۱۲۰ میلیارد ریال بدون احتســاب 
قیمت زمین بوده که امید اســت تا دو سال آینده 
بــا بهره بــرداری از آن منبع درآمــد پایدار برای 

شهرداری باشد.
وی با اشــاره به پروژه پارک شناط و با تقدیر از 

همراهی اهالی در تملک زمین، خاطرنشــان کرد: 
یک میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان برای تملک فاز 
نخســت طرح هزینه شــده و ۳۵۰ میلیون تومان 
بــرای هزینه های عمرانی در نظر گرفته شــده تا 
استانداردترین پارک شــهر را در این محل ایجاد 

کنیم.
ذوالقدریها تاکید کرد: برای فاز نخست این پارک 
هفت هزار متر مربع تملک شده و کاربری آن در 
طرح جامع نیز فضای سبز در نظر گرفته شده است 
و کارکرد پارک که بهترین ویژگی آن قرار گرفتن 
در ورودی شهر است و دسترسی آن بهترین نقطه 
اســت می تواند محلی برای استراحت مسافران 

باشد.

سرپرست فرمانداری شهرستان ابهر:

همدلی میان شهرداری 
و شورای ابهر نویدبخش 

پیشرفت شهر است

مدیر عامل جمعیت هالل احمر استان زنجان خبر داد:

کسب مدال طالی 
بازی های بشر دوستی 

توسط ورزشکاران هالل احمر زنجان
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 معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار 
زنجان، مالیات را یکی از مکانیزم های رســیدن 
به عدالــت اجتماعی خواند و گفت: به اســتناد 
تئوری های بخــش اقتصاد، دولت و نظام مالیاتی 
خــوب دو عامل مهــم برای پیشــرفت اقتصاد 
عمومی است که در این بین، نظام مالیاتی صحیح 

مورد تاکید قرار گرفته است.
فرامرز نیک سرشــت در آیین افتتاحیه ساختمان 
شــماره ۲ اداره کل امور مالیاتی اســتان زنجان، 
افزود: به اســتناد تجربه نیــز موفقیت در بخش 
عمومــی اقتصاد، نیازمند نظــام مالیاتی خوب و 

مطلوب است.
وی اظهار داشت: تامین هزینه های عمومی جامعه، 
رضایتمندی اکثریت مطلق جامعه، باال بردن سطح 
مطالبه گری مردم و افزایش سطح نظارت ملت بر 
دولت از مهم ترین آثار و ویژگی های وجود نظام 

مالیاتی خوب و نظام مند در کشور است.
نیک سرشــت خاطرنشــان کرد: دولت به عنوان 
مظهر حاکمیت، متولی تامین نیازها و هزینه های 
عمومی جامعه مانند امنیت، بهداشــت، آموزش، 
مدنیت، شهرســازی، زیربنایی و زیرســاخت ها 
است که تامین بخشــی از این ها از محل وصول 

مالیات، ممکن می شود.
وی با بیان اینکه تامین هزینه های عمومی جامعه 

فقط با تکیه بر منابع خدادادی ممکن نیست، ادامه 
داد: بسیاری از کشورهای توسعه یافته مانند ژاپن 
و کره جنوبی بدون داشتن منابع خدادادی و تنوع 
معدنــی و فقط با تالش بــرای تامین هزینه های 
عمومــی از راه هــای دیگــر از جملــه وصول 
منظم مالیات توانســته اند در ردیف کشــورهای 

توسعه یافته تراز اول جهان قرار گیرند.
معاون اســتاندار زنجان گفت: تامین هزینه های 
عمومــی، رضایتمندی اکثریــت مطلق جامعه را 
در پی دارد و جلب رضایت ملت در ســایه ارایه 

خدمات عمومی مطلوب و مناسب است.
وی باال بردن ســطح مطالبه گــری بحق و بجای 
مــردم را ویژگی ســوم عملکرد دولــت و نظام 
مالیاتی خوب خواند و تصریح کرد: مطالبه گری 
بجا وقتی اتفاق می افتد که پرداخت کننده مالیات، 
خود را دخیل و سهیم در تامین منابع کشور بداند.
نیک سرشــت خاطرنشــان کرد: ویژگی اصلی و 
پایانی، افزایش ســطح نظارت ملت بر عملکرد 

دولت است.
معاون استاندار زنجان تاکید کرد: باید به حدی از 
سطح فرهنگی، خودباوری، شفافیت، توانمندی و 
خودآگاهی برسیم که جامعه در این زمینه متقاعد 

شود و به پرداخت مالیات افتخار کند.
طریــق  از  مالیــات  دریافــت  نیک سرشــت، 

خوداظهاری مودیــان را اقدام مطلوب و حرکت 
رو به جلو خواند و اظهار داشــت: حرکت رو به 
بهبود اســت اما هنوز تا رسیدن به دولت ایده آل 
فاصله داریم و وجود فضاهای مازاد نیمه تمام به 
دلیل محدودیت اعتبار نشان از نبود نظام مالیاتی 

ایده آل است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان به 
بهره برداری رسیدن پروژه های در دست اقدام را 

از بــرکات هفته دولت بیان کرد و گفت: ۲ مقطع 
زمانی دهــه فجر و هفته دولت، فرصتی اســت 
تا پروژه های در دســت اقدام، تکمیل شده و به 

بهره برداری برسند.
وی با اشــاره به اینکه شهید رجایی تنها ۲۷ روز 
نخست وزیر کشور بود، خاطرنشان کرد: صداقت، 
شجاعت، پاکی و اخالص این شهید سبب شد که 

در تاریخ کشور جاودانه شود.

فرنشین امور مالیاتی استان زنجان گفت: با اجرای 
طرح جامــع مالیاتی، همه خدمــات به صورت 
الکترونیکی ارایه شده و نیازی به مراجعه حضوری 

مودیان نیست.
میرحیدر رضوی در آیین افتتاحیه ساختمان شماره۲ 
اداره کل امور مالیاتی اســتان زنجان اظهار داشت: 
تمام گواهی ها و اســتعالم بانک ها و اتحادیه ها به 
صورت الکترونیکی بوده و در سال گذشته، ۲ هزار 

و ۵۳۸ گواهی الکترونیکی صادر شده است.
وی افــزود: اظهارنامه هــای دریافتــی و صدور 
اظهارنامه هــای ارزش افــزوده نیــز به صورت 
الکترونیکی بوده و مودیــان می توانند با دریافت 
حساب کاربری و رمز عبور، پرونده مالیاتی خود 
را مشاهده کنند و برای پرداخت مالیات، نیازی به 

صدور فیش نیست.
رضــوی گفــت: در ســال ۹۷ پــس از ابــالغ 
دستورالعمل بهره برداری از سامانه یکپارچه مالیاتی، 
جمع آوری تمام منابع و مستندات با هدف تمرکز 
و یکپارچه سازی در سیســتم در دستور کار قرار 
گرفت و اجرای این طرح به مدت چهار ماه طول 

کشید.
فرنشین امور مالیاتی استان زنجان با بیان اینکه در 
اواخر دی ســال گذشته، چهار کد محدوده شمال 
غربی زنجان تفکیک و جداسازی شد، خاطرنشان 
کرد: همزمان با این اقدام، ساختمان شماره ۲ نیز به 
اتمام رســید و از ابتدای بهمن سال گذشته، چهار 
کد مالیاتی در ســاختمان جدید و یک کد نیز در 

ساختمان شماره یک مستقر شد.
وی تصریح کرد: جمع آوری تمام منابع مالیاتی در 
سطح استان، رضایتمندی مودیان و تسریع در انجام 
امور  را در پی داشــت زیرا قبــل از اجرای طرح 
با وضعیت استقرار کدهای مالیاتی، پاسخگویی به 
استعالم مودیان سخت بود اما امروز تمام مودیان 
به راحتی برای امور اداری و پاســخگویی ساده تر 

به روسای گروه های مالیاتی خود مراجعه می کنند.
رضوی اظهار داشت: مجموعه امور مالیاتی استان 
زنجان با ۱۱ ســاختمان در هشت شهرستان و با 
۴۶۲ نیروی انسانی در راستای تامین منابع مالیاتی 

مصوب، تالش می کند.
فرنشین امور مالیاتی استان زنجان گفت: در شرایط 
جنگ تمام عیار اقتصادی قرار داریم و در ســالی 
که به نام »رونق تولید« مزین شــده، آینده کشور 
برای عبور از این شرایط سخت در سایه تالش و 

کوشش رقم می خورد.
وی تصریــح کرد: هر ریالی که امــروز به خزانه 
دولت اضافه شود مانند گلوله ای است که به قلب 
دشمن شلیک شده و در مقابل جنگ آن می ایستد.

بــرای بهینه ســازی ســاختمان های اداری از 
ظرفیت های قانونی استفاده شود

فرنشین راه و شهرسازی استان زنجان نیز گفت: اگر 
فضاهای اداری را بازنگری کنیم شاید نیمی از آن ها 
نیاز به بازطراحی و مقاوم ســازی داشته باشند اما 
محدودیت اعتبارات این اجازه را نمی دهد و برای 
بهینه سازی ســاختمان های اداری در جهت ارایه 
خدمات مطلــوب به مردم می توان از ظرفیت های 

قانونی استفاده کرد.
مسعود بیات منش اظهار داشت: سازمان مدیریت و 
برنامه ریزی، متولی ساماندهی فضاهای اداری است 
و اداره کل راه و شهرسازی نیز به عنوان تامین کننده 
زمین و مجری ساخت واحدهای فنی دستگاه های 

اجرایی است.
وی افــزود: از ســوی دیگر نوســازی بافت های 
فرسوده نیز بر عهده این اداره کل سپرده شده که بر 
این پایه، کارگروه مولدسازی قانون بودجه تشکیل 
شده تا از ظرفیت قوانین برای بهینه سازی استفاده 

کنیم.
بیات منش با بیان اینکه ۳۵ پروژه ساختمان دولتی 
استان یا در دست مطالعه بوده و یا نیمه تمام هستند، 

خاطرنشان کرد: تکمیل این پروژه ها ۲۵۰ میلیارد 
تومان اعتبــار نیاز دارد در حالی که در شــورای 
برنامه ریزی و توسعه استان تنها ۶.۵ میلیارد تومان 

برای تکمیل این ساختمان ها مصوب شده است.
وی تصریح کرد: فضاهای مازاد اداری و زمین های 
مازاد و باارزش دولتی باید شناســایی شــده و از 
طریق کارگروه مولدســازی جهت تغییر کاربری 
و ارزش گذاری به کمیســیون ماده پنج ارجاع داده 

شود.
بیات منش ابراز کرد: با توجه به اینکه مبالغ حاصل 
از فروش زمین ها به حســاب خزانه واریز شــده 
و به اســتان ها برنمی گردد لذا می توان با اســتفاده 
از ظرفیت هــای کارگروه مولدســازی و تعمیم 
ارزش افزوده آن به بافت فرســوده و تکمیل این 
ساختمان ها، تکامیل این پروژه ها را با منابع حاصل 

از مولدسازی ادامه داد.
فرنشــین راه و شهرسازی استان زنجان در بخش 
دیگری از ســخنان خود گفت: قرارداد ساختمان 

شــماره ۲ امور مالیاتی زنجان در سال ۹۴ منعقد 
و عملیــات اجرایــی آن در ســال ۹۵ آغاز و در 
قالب ســه قرارداد پیمانکاری، الحاقی به اصلی و 

محوطه سازی ساخته شد.
وی اظهار داشــت: تمام هزینه هــای این پروژه از 
سوی امور مالیاتی استان و از طریق منابع ملی تامین 
شده و در مجموع ۱۱ میلیارد تومان برای تکمیل آن 

هزینه شده است.
بیات منش افزود: این ســاختمان در پنج طبقه و با 
زیربنایی بالغ بر ۲ هزار و ۹۰۰ مترمربع ساخته شده 
و دارای نمای مطلوب و به روز از بابت سیما و منظر 
شهری بوده و تمام آیین نامه ها و دستورالعمل های 

فنی در این پروژه رعایت شده است.
وی محدودیــت اعتبــار را چالــش بزرگی در 
پروژه های دولتی خواند و گفت: با وجود اینکه ۱.۵ 
میلیارد تومان مطالبات داریم اما یکی از ُحسن های 
پروژه این بود که از جهت اعتبار، مشکلی نداشتیم 

و حمایت مالی خوبی انجام شد.

معاون استاندار زنجان:

مالیات، از مکانیزم های رسیدن به عدالت اجتماعی است تخلفی از مدرسه های 
غیردولتی زنجان 

گزارش نشده است
 بــا اجرای طــرح »ناعــم« ) نظارت و 
ارزیابی، عملکرد مدرسه های غیردولتی( و رصد 
فعالیت های مدارس غیردولتی، تابستان امسال 
تخلف حادی از این مدرسه ها در استان زنجان 
گزارش نشده است و فقط نواقص جزیی وجود 
داشت که در مهلت داده شده به برطرف کردن 

آنها موظف شدند.
رییس اداره مدرســه ها و مراکــز غیردولتی و 
مشــارکت های مردمــی اداره کل آمــوزش و 
پرورش استان زنجان در گفت وگو با خبرنگار 
ایرنا بــا بیان اینکه مرحلــه دوم این طرح مهر 
امسال اجرا می شــود، افزود: نظارت بر فعالیت 
عملکرد تمامی مدرسه ها از جمله مدرسه های 
غیردولتی از مهمترین برنامه ها و وظایف آموزش 
و پرورش اســتان است که با این هدف اجرای 
دقیق قوانین و مقررات و بخشنامه های آموزش 

و پرورش به دقت ارزیابی می شود.
علی بیات افزود: در همین راســتا و به منظور 
نظارت دقیق بر عملکرد مدرسه های غیردولتی 
امســال در ایام تابســتان طرح ناعم از ســوی 
آموزش و پرورش اجرا شــد که با اعزام گروه 
کارشناسی ۱۴ گروه نظارتی با شرکت ۵۶ نفر از 
رئیسان، کارشناس مسووالن و کارشناسان اداره 
کل آموزش و پرورش استان در سه روز کاری 
فعالیت تمامی مدارس غیردولتی را مورد بازدید 

و نظارت قرار دادند.
این مسوول ادامه داد: مطابق با برنامه ریزی های 
انجام شده تمامی مدرسه های غیردولتی استان 
مشمول این طرح هستند و آموزش و پرورش 
استان با بهره گیری از ظرفیت های موجود تالش 
می کند تا بــا نظارت های پیاپی، پیگیری مداوم 
نسبت به شناســایی نقاط قوت و فرصت های 

قابل بهبود در مجموع مدارس اقدام کند.
وی اضافه کرد: نظــارت بر مدارس غیردولتی 
طی تابستان بر پایه طرح مذکور انجام می شود 
که اجرای دقیق قوانیــن و مقررات در این نوع 
مدرسه ها افزایش رضایتمندی مخاطبان و اولیای 

دانش آموزان را به دنبال خواهد داشت.
بیات افزود: تشویق مدرسه های قانونمند و کمک 
به ارتقای وضعیت مدرسه ها که نیاز به اصالح 
و بهبود فعالیت ها و برنامــه ها دارند از دیگر 
اهداف دیگر این طرح اســت که پس از اتمام 
بازدیدها و با توجه به بایســتگی اقدامات الزم 
جهت برگزاری دوره های آموزشــی بر حسب 

نیاز انجام می شود.
به گفته این مسوول، ۱۳ هزار دانش آموز زنجانی 
در ۱۱۵ مدرسه غیردولتی استان زنجان تحصیل 
می کنند که از این تعداد ۵۷ مدرسه با هشت هزار 

دانش آموز در شهر زنجان واقع شده است.

مدیر روابط عمومی سینما بهمن زنجان:
تعطیلی سه روزه 

سینما بهمن زنجان در  محرم
 مدیر روابط عمومی سینما بهمن زنجان 
گفت: به مناسبت سوگواری اباعبداله الحسین 
)ع( سینما بهمن زنجان سه روز تعطیل می شود.
میثم زنجانی در گفــت و گو با خبرنگار موج 
رسا، اظهار داشــت: هم اکنون دو فیلم »چاقی« 
و »روســی« در برنامه اکران سینما بهمن زنجان 

قرار دارد.
وی با بیان اینکه فیلم روســی در سانس های 
۱۵:۰۰،۱۸:۲۰ و ۲۱:۴۰ اکران می شــود، افزود: 

این فیلم به کارگردانی امیرحسین ثقفی است.
این مســوول بیان داشــت: در ایــن فیلم طناز 
طباطبایی، امیر آقایی، صابر ابر و میالد کی  مرام 
 نقش آفرینی کرده اند که نگاهی نو به مضامین 

اجتماعی دارد.
مدیر روابط عمومی ســینما بهمــن زنجان با 
اشاره به اکران فیلم چاقی در زنجان، گفت: این 
فیلم به کارگردانی و نویســندگی راما قویدل و 
تهیه کنندگی حمید آخوندی و علیرضا جاللی 

ساخته سال ۱۳۹۳ است.
زنجانی با بیان اینکه این فیلم در ســانس های 
۱۳:۲۰،۱۶:۴۰ و ساعت ۲۰:۰۰ اکران می شود، 
بیان داشت: این فیلم در ســی و سومین دوره 
جشنواره فیلم فجر بخش فیلم های اول )نگاه نو( 
حضور داشته  و روایتی از یک انتخاب؛ انتخاب 

عشق یا وجدان است.
وی با اشاره به قرار گیری در آستانه ماه محرم، 
تصریح کرد: به مناســبت روزهــای عزاداری 
اباعبداله الحسین )ع( سینما بهمن زنجان سه روز 
تعطیل می شود. این مسوول بیان اینکه تعطیلی 
سینماهای کشــور دو روزه است، بیان داشت: 
 روز هشــتم محرم نیز به دلیــل برگزاری آیین 
یوم العباس در زنجان سینما بهمن تعطیل است.

مدیر روابط عمومی سینما بهمن زنجان با اشاره 
به استقبال مردم زنجان از فیلم های اکران شده در 
سینما، گفت: برای استقبال بیشتر مردم روزهای 
شنبه و سه شنبه بلیط سینما بهمن نیم بها است.

زنجانی از اختصاص سانس های ویژه در برخی 
روزهای آدینه خبر داد و گفت: اســتقبال بیشتر 
باشــد، سانس ویژه برای آن فیلم در نظر گرفته 

می شود.
 وی قیمــت بلیط ســینما را در زمــان کنونی،
۱۰ هزار تومان اعالم کرد و گفت: در روزهای 

نیم بها، این میزان ۵ هزار تومان می شود.

خبـر

زنجان، گلوگاه برخورد 
با قاچاقچیان سوخت است

 مســوول بازرسی شــرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی منطقه زنجان گفت: در سایه 
کنترل های انجام شده، این استان به عنوان گلوگاه 
شناسایی فرآورده های نفتی قاچاق و برخورد با 

قاچاقچیان سوخت عمل می کند.
مهدی مظفر در مانور کنترل نفتکش های گذری 
از جاده های اســتان زنجان تاکید کرد: اهتمام و 
عزم شرکت نفت منطقه زنجان در جلوگیری از 
قاچاق سوخت به عنوان سرمایه های ملی کشور 

بسیار جدی است.
وی یادآور شد: با توجه به موقعیت جغرافیایی 
اســتان در همســایگی با هفت استان کشور و 
باهماهنگی های انجام شده با عوامل پلیس مبارزه 
با قاچــاق کاال و ارز اســتان، به صورت پیاپی 
نسبت به انجام بازرســی و کنترل خودروهای 
گذری از جاده های اســتان بــا هدف مبارزه با 
قاچاق و عرضه خارج از شــبکه فرآورده های 

نفتی اقدام می شود.
مظفر بابیان اینکــه عمــده فراورده های نفتی 
مکشوفه در استان مربوط به محموله های عبوری 
از جــاده های به مقصد اســتان تهران اســت، 
بر تعامل و همکاری بســیار مطلوب شــرکت 
ملی پخــش فرآورده های نفتی منطقه زنجان و 
عوامل پلیس مبارزه با قاچاق کاال و ارز اســتان 
در شناســایی محموله های قاچاق تاکید کرد و 
شناسایی مخازن جاساز، کنترل پلمب ها و کنترل 
کیفیت فرآورده های نفتی در محل کشف را از 

مزایای برگزاری این مانورها دانست.
وی همچنیــن از کنتــرل باک هــای اضافــی 
خودروهای نفتگاز سوز در منطقه زنجان خبرداد 
و گفت: بــه همین منظور کارگروه ویژه جهت 
رصد وضعیت مخازن خودروهای نفتگاز سوز 

در استان تشکیل شده است.
مظفر یادآورشــد: در برخی موارد شاهد انتقال 
نفتگاز توسط خودروهای دارای باک های اضافی 
از استان های مرکزی به استان های مرزی با هدف 
قاچاق سوخت هستیم که برای پیشگیری از این 
اقدام، تیم گشــت مشترک با حضور نمایندگان 
پلیــس مبارزه با قاچاق کاال و ارز و نیز حمل و 

نقل جاده ای ایجاد شده است.
وی تصریح کرد: تیم های مشترک تعیین شده به 
صورت مستمر ضمن بازدید از پایانه های بار و 
مسافر، مراکز معاینه فنی و نیز جایگاه های عرضه 
کننده سوخت نســبت به کنترل وضعیت باک 
خودروها و جداســازی باک های غیر استاندارد 
و اضافی اقدام می کنند. این مسوول همچنین از 
اخذ وضعیت اســتاندارد باک کلیه خودروها از 
سازمان ملی استاندارد و تطبیق و کنترل باک ها با 
استاندارد کارخانه ای آنها خبر داد و از دارندگان 
خودروهای نفتگاز سوز خواست به هیچ وجه 
نسبت به نصب باک اضافی و یا غیر استاندارد بر 

روی خودروهای خود اقدام نکنند.

عضو شورای اسالمی شهر ابهر خبر داد:
عملیات اجرایی آرامستان ابهر 

در مراحل پایانی
 عضو شــورای اسالمی شهر ابهر گفت: 
عملیات اجرایی آرامستان ابهر در مراحل پایانی 

قرار دارد.
مصطفــی محمودی در گفت وگو با ایســنا، با 
تاکید بــر این که باید عمل گرایانــه وارد کارها 
شــده و به مردم خدمت ارایه دهیم، اظهار کرد: 
خدمت رســانی صادقانه به مردم خواسته شهدا 
اســت که می توانــد در جلــب رضایت آن ها 

تاثیرگذار باشد.
وی، کاهــش درآمدهای شــهرداری را یکی از 
مهم ترین چالش ها بر ســر اجــرای پروژه های 
عمرانــی در این شــهر عنوان کــرد و افزود: 
درآمدهای شهرداری ابهر به ویژه از ارزش افزوده 
دچار تزلزل و افت شــدید شده، تا جایی که از 
محــل ارزش افزوده این درآمدها به یک ســوم 
کاهش یافته اســت. این مســئول با بیان این که 
در پروژه های شهرداری شاهد تورم نیز هستیم، 
تصریح کرد: قیمت مصالح نسبت به گذشته دو 

برابر شده است.
محمودی بــا تاکید بر این کــه علی رغم همه 
مشکالت، شورای شــهر با عزم جهادی وارد 
کارها شده اســت، ادامه داد: همه عملکردهای 
شورا و شــهرداری به صورت علمی قابل دفاع 
است. وی به پروژه آرامستان ابهر نیز گریزی زد 
و افزود: با تالش های شبانه روزی صورت گرفته، 
چهاردیواری، خیابان کشی و قطعه بندی آرامستان 
ابهر در حال اتمام است. این مسوول با تاکید بر 
این که همه تالش ما بر این است که پروژه های 
عمرانی از پیوســت فرهنگی برخوردار باشد، 
یادآور شد: نمونه بارز این پروژه ها، پروژه هایی 
است که در پارک پردیس ابهر انجام شده است.

محمودی با اشاره به این که تالش می کنیم همه 
قسمت های شــهر از پروژه ها منتفع شود، بیان 
کرد: همه دغدغه شورای شهر کمک به مردم و 

پیگیری مشکالت آن ها است.
وی ایجــاد درآمــد پایــدار را از ضروریــات 
شهرداری ابهر برشمرد و افزود: برای تحقق این 
امر اقداماتی صورت گرفته اســت که در آینده 

شاهد نتایج آن خواهیم بود.
محمودی با تاکید بر این که شــورای شهر قصد 
کار تبلیغاتــی ندارد، ادامــه داد: انجام کارهای 

زیربنایی از اولویت های شورای شهر است.

خبـر

 مدیرعامل شــرکت شهرک های صنعتی 
اســتان زنجان با بیان اینکه قراردادهای راکد در 
شــهرک های صنعتی این اســتان در اسرع وقت 
تعیین تکلیف می شــوند، گفــت: اجازه داللی و 
سفته بازی در شهرک های صنعتی استان به کسی 

داده نمی شود.
ایرج احمدی در جمع خبرنگاران با تاکید بر اینکه 
زمین های شهرک های صنعتی نباید محلی برای 
دالل بازی باشــد، تصریح کرد: با توجه به اینکه 
برای ایجاد زیرســاخت در شهرک های صنعتی، 
هزینه های زیادی صــورت گرفته، نباید زمین ها 

توسط عده ای معطل شوند.
وی با اشاره به برنامه های در دست اقدام شرکت 
شهرک های صنعتی استان زنجان، اظهار داشت: 

استفاده از ظرفیت شــهرک های موجود و فعال 
این اســتان، اولویت شرکت بوده و در این راستا 
قرارداد زمین های واگذار شده که هیچ گونه اقدامی 

بر روی آن ها صورت نگرفته، فسخ خواهد شد.
احمدی افزود: در همین راستا با تشکیل نشست 
هیات حــل اختــالف و داوری در پایان خرداد 
امســال ۴۹ فقره قرارداد راکد در شــهرک های 
صنعتی اســتان تعیین تکلیف شد که طی آن ۲۹ 
فقره از قراردادهای یاد شــده فسخ و به ۲۰ فقره 
دیگر نیز مهلتی جهت تکمیل ساخت وســاز و 

تسویه بدهی های معوق، اعطاشد.
وی ادامه داد: به تبع این امر، بیش از هشت هکتار 
از زمین های بالاقدام در شــهرک های صنعتی در 
ُشُرف آزادســازی قرار گرفت که پس از گذران 

تشریفات قضایی نســبت به خلع ید آن ها اقدام 
خواهد شد.

مدیرعامل شــرکت شــهرک های صنعتی استان 
زنجان، وصول مطالبات را یکی از مشکالت این 
شــرکت خواند و گفت: پیگیری جدی وصول 
مطالبات نیز از اولویت های اصلی این شرکت در 

سال کنونی است.
وی تصریح کرد: نشست های وصول مطالبات نیز 
به صورت مستمر با حضور نماینده سازمان صنایع 
کوچک و شــهرک های صنعتی ایران و با دعوت 
از واحدهــای بدهکار برگــزار و مصوبات این 

نشست ها با جدیت هر چه تمام تر اجرا می شود.
احمدی تاکید کرد: اســتفاده از ظرفیت موجود 
در شــهرک ها برای ایجاد واحدهای صنعتی نیز 

در اولویت قرار دارد و در نتیجه میزان پیشــرفت 
فیزیکی طرح ها و ساخت وساز واحدهای صنعتی 
با دقت، رصد و کنترل می شود و چنانچه اقدامی 
از سوی طرفین قرارداد بر روی زمین خریداری 
شــده، صورت نگیرد بر پایــه ضوابط و قوانین 
موجود نسبت به تعیین تکلیف آن اقدام می شود.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان زنجان:

اجازه داللی در شهرک های صنعتی داده نمی شود

فرنشین امور مالیاتی استان زنجان:

همه خدمات مالیاتی به صورت الکترونیکی ارایه می شود

نظر به اینکه شــرکت کشــت گســتر ســلطانیه طبق تقاضای وارده شماره 
۱۱۲/۹۸/۱۶۹۶۲- ۲۲ امرداد ۹۸ درخواست افراز مالکیت مشاعی خود از پالک 
۶۴/۴۳۱ اصلی بخش ۳ زنجان واقع در ســلطانیه معروف به قنات شاه بالغی را 
نموده است و در درخواست اعالم داشته امکان دسترسی به نشانی  اغلب مالکان 
نیست. بنابراین به استناد ماده ۱۸ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجرا 
از همه مالکان حقیقی یا حقوقی یا نمایندگان قانونی و یا قائم مقام ایشان در پالک 

مذکور دعوت  به عمل می آید که راس  ساعت ۸ صبح روز چهار شنبه به تاریخ ۳ 
مهر  ۱۳۹۸ که عملیات افراز توسط نماینده و نقشه بردار این اداره در محل صورت 
می گیرد ، حضور به هم رسانند ، عدم حضور مانع از انجام افراز نخواهد بود . بدیهی 
است در صورت افراز ملک،آگهی افزاری به همراه صورتجلسه و نقشه افزاری نیز 

برای آگاهی عموم و ذینفعان  دوباره منتشر خواهد شد. 
اصغر بیگدلی- رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سلطانیه

آگهی دعوت به جلسه افراز و معاینه محلی

به سود شماست

تبلیغات  در زنگان امروز 
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امشب هب یادت رپهس خواهم زد رغیباهن
رد کوهچ اهی ذهنم-اکنون بی تو وریاهن-

مین رد کسی جز تو تواند بود؟ پشت کدا
ای تو طنین ره صدا و روح ره خاهن!

اینک صعودم ات هب اوج عشق ورزیدن
با ره صعود جاودان ویپند پیماهن

نیب تو و من این همه دیوار و من با تو؛
کز جان گره خورده ست این ویپند جاانهن
چون نبض من رد هستی ام دیچیپه می آیی

گاهن گیرم هک از تو بگذرم سنگین و بی
امشب ولی می بینمت دیگر نمی گیرد

تخدریِ چیه افیون و خوابِ چیه افساهن
امروز با حسین منزوی منبع: سایت موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

روزنامه فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و ورزشی

Zanganemrooz@gmail.com   @zandgan
گردشگری و میراث

 سرپرست فرمانداری ابهر گفت: روستای 
تاریخی قروه دروازه شمالغرب است که باید از 

این دروازه مراقبت شود.
وجیه اله نوروزی در جمع اهالی روستای قروه 
با تقدیر از ابتکار بخشــداری ابهر در اســتقرار 
میز خدمت چندین دستگاه اجرایی در روستای 
قروه، گفت: این اقدامات نشان می دهد مسووالن 

ما جدای از مردم نیستند.
وی ابراز کرد: مسووالن به عنوان خادمان مردم 
همواره در حد وسعشان درصدد رفع مشکالت 
هســتند و متناســب با اعتبارات خدمت رسانی 

می کنند.
سرپرســت فرمانداری ابهر با اشــاره به ویژگی 
مغتنم روســتای قروه، تاکید کرد: این روستای 
تاریخــی که قطعا افراد بزرگــی در دامان خود 
پرورانده از دسترسی به جاده ترانزیتی برخوردار 
است که همین امر بهترین فرصت برای توسعه 
گردشــگری و معرفی آن را ایجاد می کند؛ چرا 
که بســیاری از روســتاها از همین امکان ساده 

دسترسی به راه محروم هستند.
وی بــا تاکید بر لزوم تعریض جاده ترانزیتی در 
مجاورت روستای قروه، یادآور شد: خوشبختانه 

تعریض جاده از پروژه های مصوب است.
نوروزی ابراز کرد: ارتقای سطح گردشگری این 
روســتا نیازمند توسعه برخی امکانات رفاهی و 
خدماتی اســت تــا ضمن ایجاد اشــتغال برای 
جوانان روســتا محلی برای آســایش مسافران 

فراهم شود.
وی تاکیــد کــرد: تالش دولــت ارایه خدمات 
مطلوب بوده اســت ولی همه واقفند دشمن از 
طریق تحریم ها شرایط ســختی ایجاد کرده و 
با وجود اینکه بسیاری از کشورها پس از برجام 

برای عقد قراردادهای سرمایه گذاری به کشور 
جذب شدند اما شرایط سختی حاکم شده است.
این مســوول با تاکید بر لــزوم ثبت و گزارش 
اقدامات و دســتاوردهای چهل ساله انقالب در 
روستاها، بیان کرد: انقالب اسالمی برای توزیع 
عادالنه امکانات شــکل گرفت و تمام خدمات 
ارایه شــده بی منت و از روی وظیفه بوده با این 
حال الزم است برای حفظ نیروی مولد امکانات 

روستاها را افزایش دهیم.
وی از دســتگاه های مربوطه خواست الگوهای 
بهینه مصرف را به کشــاورزان معرفی و با تبیین 
مزایای روش های آبیاری نوین کشاورزان را در 
راستای افزایش راندمان و سطح زیر کشت یاری 

کنند.
نوروزی با اشــاره به تالش دشمن برای ایجاد 
فضــای روانــی و اخــالل در بــازار خرید و 

فروش گندم تاکید کــرد: با وجود این اقدامات 
خوشبختانه امسال ۲۶۰ هزار تن گندم به قیمت 

تضمینی توسط دولت خریداری شد.
سرپرســت فرمانــداری ابهر با تاکیــد بر لزوم 
تجدید نظــر دولت بر قیمــت خرید تضمینی 
گفت: کشــاورز متحمل زحمت و هزینه شده با 
این حال باید پشتیبان نظام باشد تا دولت مجبور 

به خرید گندم از بیگانگان نباشد.

رییس دانشــگاه علوم پزشــکی زنجان درویژه 
آیین روزبهورزبا تاکید برتوجه بیشــتر به حوزه 
اجتماعی ایفای نقش موثرو پررنگ تر بهورزان 
درحیطــه اجتماعی  را ازبرنامــه ها و کار های  

آینده دانشگاه دانست.
به گزارش وب دا - زنجان؛ دکتر پرویز قزلباش 
رییس دانشــگاه علــوم پزشــکی و خدمات 
بهداشتی، درمانی استان زنجان روز چهارشنبه 
۶ شــهریور در ویــژه آیین گرامیداشــت روز 
بهورز حضور در جمع بهورزان را انجام وظیفه 
مدیریت عالی دانشــگاه و قدردانی از زحمات 
آنها دانســت و گفت: ازاینکه می بینم بهورزان 
مجموعه ای قوی و خودکفا هستند و کارهای 
خــود رابا اعتماد به نفس بســیارباال انجام می 

دهندموجب افتخار است.
وی  تصریــح کــرد: یکی ازحــوزه هایی که 
بهورزان سالهاســت در آن قــدم می زنند و به 
مردم عزیز کمک می کنند حوزه اجتماعی است، 
امروزه بحث اجتماعی سازی سالمت و توجه 
به حوزه اجتماعی و تاثیر و تأثری که  این حوزه 
دارد بسیار نکته مهمی است و یکی ازکارهایی 
که در آینــده داریم، ایفای نقش موثر و پررنگ 
تر بهــورزان درحیطه اجتماعی اســت و جزو 
حوزه هایی است  که نیازمند توجه بیشتر است.

 دکتــر قزلباش افزود: بحث بیماری های واگیر 
دارو غیر واگیر دار بویژه بیماری های واگیر دار 
بســیار کارهای بزرگی انجام شده  و به همت 
شــما امروز به جایی رســیدیم که نقش آن کم 
رنگ تر شده است ولی هم چنان نیازمندتوجه 

است .
وی گفت: در بحث وظایفی که در حوزه سالمت 
به معنای ویژه آن داریم زیر ساخت بهداشت و 
سالمت  است که در دست شماست، ولی باید 
به نقش اجتماعی موثرتری که شــما بهورزان 

عزیز ایفا می کنید، تاکید بکنیم.
رپیس دانشــگاه علوم پزشکی زنجان بیان کرد: 
بهورزان عالوه بر اینکه در کســب تحصیالت 
عالیه پیشرو هســتند معتمد مردم و در جاهای 
مختلف محل مراجعه برای مردم هســتند و به 
دلیل محوریت و تاثیری که بهورز بر مردم دارند 
باید از ظرفیت اجتماعی آنها در حوزه سالمت 
به خوبی اســتفاده کنیم و جامعه هم نیازمند آن 

است.
دکتــر صائینی معاون بهداشــتی و رییس مرکز 
بهداشت استان نیز به پرسش ها و مسایل مطرح 
شده بهورزان در آیین پاسخ داد ونکاتی رامتذکر 

شد.
وی حضور ریاست دانشگاه در آیین روز بهورز 

در شهرستان ها و استان را دلیل توجه به اهمیت 
و جایگاه رفیع بهورزان دانست و افزود: باالی 
۹۹درصد جمعیت استان تحت پوشش اینترنت 
اســت و همکاران می توانند به سامانه سیب در 

بستر اینترنت وارد شوند.
وی در پاسخ به پرسشی تاکید کرد : ما به دنبال 
رضایتمنــدی در بین مردم هســتیم و پاالیش 
عملکرد در حوزه بهداشت جزو افتخارات این 
حوزه می باشــد و محبوبیت بهورزان و اینکه 
مورد اعتماد مردم هســتند مایــه افتخار حوزه 

بهداشت است .
وی تصریح کــرد: در دولت تدبیر و امیدتوجه 
ویژه ای به توسعه شبکه های بهداشتی و درمانی 
شــده و در همین راســتا  ۲۲۶پروژه در استان 
مجوز گرفت و صد در صد خانه های بهداشت 
ساخته شد و ۱۰۰ خانه بهداشت بازسازی شدو 
استان زنجان نهایت استفاده را از فرصت بوجود 
آمده در کشــور در راســتای ارتقای مراقبتهای 
بهداشتی در شــهر ها و روستاها کرده است. و 
ما دراین زمینه در کشور جزو استان های پیشرو 

هستیم.
دکتر حریری رییس مرکز بهداشــت شهرستان 
نیز با شــاره به راه اندازی شبکه های بهداشتی 
و درمانی در کشــور با پیروزی انقالب اسالمی 
افزود: در ۱۲شــهریور ۱۳۶۳ نخســتین خانه 

بهداشت در کشور تاسیس شد .
وی به مقایسه وضعیت بهداشت و درمان کشور 
در قبل و بعد انقالب پرداخت و گفت: شرایط 
دوران قبل و بعد انقالب نشــان می دهد که در 

بحث ارتقای شــاخصهای بهداشــتی ، کاهش 
میزان مرگ و میر مادران و کودکان و گروههای 
ســنی مختلف و بحث واکسیناسیون کار های 
بزرگی صورت گرفته و به برکت شــبکه های 
بهداشتی و در مانی در ۳۶ سال از راه اندازی آن 
شاهد ارتقای بسیاری از شاخصهای بهداشتی و 

در مانی در کشور هستیم.
دکتــر حریری افــزود: کار بزرگی درطول این 
ســالها بهــورزان انجــام داده انــد و خدمات 
ماندگاری به جا گذاشته اند بعد از ۳۶ سال خانه 
بهداشت استیجاری نداریم و تغییرات خوبی در 
زیر ساختهای بهداشتی ودرمانی بوجود آمده و 
بحث بیماریهــای واگیر دار که روزی تهدیدی 
محسوب می شــد امروز دیگر به عنوان تهدید 
مطرح نیست، سیمای روســتاها تغییر یافته و 
زیرســاخت های روستایی نیز ارتقا پیدا کرده و 

با قبل از انقالب قابل مقایسه نیست
وی تصریح کرد: زمانی در روستاها تامین آب 
آشامیدنی سالم نیاز اساسی برای مردم بود ولی 

امروزه تامین اینترنت مطرح است .
وی خاطر نشــان کرد با کار بزرگی که بعد از 
طرح تحول ســالمت در حوزه بیماریهای غیر 
واگیردر کشــور در بهبود رونــد بیمار یابی و 
کنترل فشار خون و دیابت که دو عامل مرگ و 
میر انجام گرفته عصر کنونی نوید می دهد نسل 
جدید با زیر ساختهای جدید کار به بزرگی کار  

نسل گدشته انجام دهند .
در این ویــزه برنامه همچنین از بهورزان نمونه 

استان با اهدای لوح و هدایایی تجلیل شد.

آیین روز بهورز به همت شــبکه بهداشــت و 
درمان شهرستان طارم, باتوجه به تقارن شدن ۱۲ 
شهریورماه به ماه محرم، اندکی زودتر از موعد در 

روز 5شنبه 7شهریورماه ۱۳۹8برگزارشد.
این آییــن باحضور حجت االســالم منصوری 
امام جمعه شهرســتان طارم، مهندس جزونقی 
معانت سیاســی وامنیتی فرمانداری شهرستان، 
مهندس اکبری بخشــدار شهرچورزق، معاونت 
نیروی انتظامی, دکتر ارشــد بهرامی سرپرست 
شبکه بهداشت ودرمان، مهندس مطهری رییس 
مرکزبهداشت شهرســتان و دیگر دوایر دولتی و 
همچنین مهمان ویــژه دکتر محمدرضا صائینی 
معاونت بهداشت دانشگاه و رییس مرکزبهداشت 
استان زنجان و تمامی بهورزان در سالن مجتمع 

فرهنگی شهیدبهشتی شهر آببر برگزارشد.
 دکتــر بهرامی در این آییــن از نقش بهورزان به 
عنوان پیشگامان عرصه سالمت که در جای جای 
میهن اسالمی و در دورترین و محروم ترین مناطق 
کشور, خدمات بهداشتی ودرمانی اولیه به جمعیت 

تحت پوشش ارایه می نمایند, تقدیر کرد.
وی همچنین تشکیل پرونده سالمت الکترونیک 
در طرح سامانه سیب و ارائه خدمت به گروههای 
هدف جامعه ازجمله کودکان )نوزادان(، مادران 
باردار، میانســاالن، سالمندان را ازجمله اقدامات 
بهورزان برشــمرد و افزود: شایسته است از همه 

بهورزان تقدیر نماییم .
 امام جمعه شهرســتان طارم نیز در باره نقش و 
اهمیت بهداشت از دیدگاه اسالم توضیحاتی را 
بیان و اظهارداشت: به برکت انقالب اسالمی اکثر 

روستاهای محروم کشورمان دارای خانه بهداشت 
هستند و در این راستا باید به بهورزان کمک کنیم 

تا کارهایشان را به خوبی انجام دهند.
وی افزود: بهورزان همیشه آماده هستند و همچون 
یک پزشک در بیمارستان و خانه بهداشت آماده 

ارائه خدمت به مردم عزیز و شریف هستند.
در ادامه برنامه به درخواست دکتر صائینی سه نفر 
بهورزان مشکالت و پرسش ها را در حوزه کاری 

خود بیان نمودند.
دکتر صاینیی همچنین در بتــرخ اقدامات انجام 
گرفته در دولت تدبیر و امید و گامهای موثری که 

برداشته شده به اختصار مطالبی بیان نمود.
وی به زمان ســنجی تمامی کارهــای بهورزان، 
اقدامات طرح تحول ســالمت در سطح استان 
که بیش از ۱۰۰خانه بهداشــت احداث شده, 8۰ 
درصد خانه بهداشــت مرمت و بازسازی شده 

است اشاره داشت.
معاون بهداشــت دانشــگاه تصریح کرد: استان 
زنجان در کشور به عنوان سومین استان در اجرای 
طرح پروژه ها و توجه ویژه به توســعه شــبکه 
های بهداشــتی و درمانی شده و در همین راستا 
۲۲۶ پروژه در اســتان مجوز گرفت و توانست 
نهایت اســتفاده را ببرد که نمونه بارز آن ساخت 
مرکز جامع سالمت شــبانه روزی شهر چورق 
طارم اســت. رییس مرکز بهداشت استان دیگر 
برنامه ها را اجرای تشکیل پرونده الکترونیک و 
طرح سامانه سیب عنوان کرد و افزود: قریب به 
۱۰۰درصد در استان پرونده الکترونیک تشکیل 
داده اند و توانســتیم ۳۰۰ نقطه EDSL ارتباط 

اینترنتی برقرار کنیم و همچنین بیش از ۹۹ درصد 
جمعیت استان را زیر اینترنت بردیم و در سامانه 

سیب ثبت شدند.
دکتر صایینی با بیان اینکه همه بهورزان در تمامی 
سطوح تحصیلی آموزش دیدند و با سامانه سیب 
آشنا شدند افزود: بسته های خدمتی دیگری نیز 
برای نوجوانان، جوانان، میانســاالن، ســالمندان 

درنظر گرفته شد و برنامه ایراپن را انجام دادیم.
وی اظهارداشــت: امید به زندگی یک هموطن 
زنجانی از سال ۱۳۹۶برای خانمها ۳/8۱ و آقایان 
8/78 شده است و همچنین مرگ ومیر کودکان 

)نوزادان( نیز ۶/۹۹ صدم شده است.
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی زنجان در 
پایان با آرزوی توفیق و سربلندی برای همکاران 
اظهارامیدواری کرد که با انگیزه بیشتر در جهت 

خدمات رسانی مشغول و انجام وظیفه نمایند.
دکتر صایینی ســالمتی را یکی از مهمترین ثمره 

های بزگ زندگی برشمرد.
از دیگر برنامه های این آیین، ارایه مقاله و خاطره 
گویــی در باره وظایف بهورز توســط احمدی 
بهورزخانه بهداشت بخش گیلوان، اجرای گروه 

موسیقی سنتی و کلیپ یک روز با بهورز بود.
در پایان این آیین به سه نفر از بهورزان برگزیده 
شهرســتانی و یک نفر استانی؛ و تمامی بهورزان 
شاغل و بازنشســته هدایا و لوح تقدیر به رسم 

یادبود اهدا شد.
گفتنی اســت در این آیین به یادماندنی از خانم 
فاطمــه نصری به عنوان کارمند نمونه دســتگاه 
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به مناسب فرا رسیدن هفته دولت و گرامیداشت 
روز پزشک و کارمند ۶ شــهریور، ویژه آیینی 
با حضور دکتر قزلباش رییس دانشــگاه علوم 
پزشــکی زنجان، دکتر آرمانی کیان سرپرست 
معاونت درمان دانشــگاه زنجان، رحیمی امام 
جمعــه شهرســتان ابهر و مهنــدس نوروزی 
فرماندارشهرســتان ابهــر و دیگر مســووالن 
شهرســتانی و همچنیــن بــا حضــور خیران 
بیمارستانی و خانواده اهداکننده عضو، پزشکان 
و پرســنل بیمارســتان الغدیر ابهر در ســالن 

اجتماعات این مرکز برگزار گردید.
در ابتــدای  آییــن، دکتر علی عمــاری رییس 
بیمارســتان الغدیر ابهر با خــوش آمدگویی، 
گزارشی از عملکرد بیمارستان و اقدامات انجام 
شــده این مرکز در طول دو سال گذشته را به 

استحضار ارایه نمود.
در ادامه دکتر قزلباش رییس دانشگاه با تبریک 

روز پزشک و کارمند از زحمات تمامی پرسنل  
و تیم مدیریتی بیمارستان تقدیر نمود.

همچنیــن  دیگــر مســووللن دانشــگاهی و 
شهرســتانی در گرامیداشــت روز پزشــک، 

داروســاز و کارمند سخنرانی نمودند. در پایان 
نیز ازپزشــکان، کارمندان نمونــه این مرکز و 
خیران و خانواده معزز اهدا کننده عضو مرحوم 

محمدعلی اصالنی تقدیر و تشکر گردید.

خبر

دبیر ستاد اربعین استان زنجان:
زایرن عتبات در سامانه سماح 

ثبت نام کنند

 دبیر ستاد اربعین اســتان زنجان با بیان 
اینکه همه زایــران عتبات موظف به ثبت نام در 
سامانه سماح هستند، افزود: بدون ثبت نام در این 

سامانه، کسی حق خروج از کشور را ندارد.
به گزارش ایســنا، وجیه اله نوروزی در ســتاد 
اربعین، اظهار کرد: در طول ســال های گذشته 
موکب های اربعین در کشــور عراق راه اندازی 
شده و باید این موکب ها آسیب شناسی شوند تا 
پیاده روی اربعین باشکوه و نظم بهتری برگزار 

شود.
وی با بیان اینکه ۱7 موکب برای اربعین پیش بینی 
شده است، ادامه داد: از مجموع موکب های استان 
زنجــان، ۱۱ موکب از شهرســتان زنجان، یک 
موکــب از ابهر، یک موکب از خدابنده و بقیه از 
دیگر شهرســتان های استان هستند که در داخل 

کشور و خاک عراق مستقر خواهند شد.
دبیر ستاد اربعین استان زنجان گفت: از چند هفته 
گذشته تمهیدات الزم برای پیاده روی اربعین در 
استان پیش بینی شده و دومین جلسه ستاد اربعین 

تشکیل شده است.
نوروزی با بیان اینکه در موکب ها باید به بحث 
فعالیت ها و برنامه های فرهنگی توجه ویژه شود، 
تأکید کرد: امســال برای همه موکب ها پیوست 
فرهنگی فراهم  شده است. باید اجرای برنامه های 
فرهنگی خوب و هدفمند در کشــور عراق را 

مدنظر قرار دهیم و عملیاتی کنیم.

بعد از کش و قوس های فراوان محقق شد؛
کلنگ زنی طرح جامع 

توسعه امام زاده اسماعیل )ع( 
شناط ابهر

همزمــان   
دولت،  هفتــه  بــا 
توسعه  جامع  طرح 
اســماعیل  امامزاده 
ابهــر  شــناط  )ع( 

کلنگ زنی شد.
ایســنا،  گزارش  به 

منطقه زنجان، طــرح جامع توســعه امام زاده 
اســماعیل )ع( در مســاحت ۶۰۰۰ مترمربع و 
در چهار فاز در بخش های مذهبی و شبســتان 
اجرایی می شــود. اجرای این طــرح به تایید 
ارگان های مرتبط رســیده و انجام طرح توسعه 
گامی موثر در راســتای عمران و آبادانی و حل 

مشکالت این مکان مقدس است.
این طرح در چهار فاز انجام خواهد شد که فاز 
اول این طرح به مســاحت 8۰۰ متر که شامل 
توسعه شبستان این بقعه مبارکه است، در حال 
انجام اســت. برای اجرای این طرح ۲ میلیارد 
و 5۰۰ میلیون تومان اعتبار در نظر گرفته شــده 
اســت که از محل نذورات مردمی و ســازمان 

اوقاف و امور خیریه استان تامین خواهد شد.
به گزارش ایسنا، امام زاده اسماعیل )ع( در منطقه 
شناط ابهر واقع شده است. این بنای زیبا بر پایه 
یک هشت ضلعی استوار شده است که یک گنبد 
زیبا بر فراز آن به چشم می خورد. این امام زاده با 
۱۰ واسطه به امیرالمومنین )ع( می رسد و آن طور 
که بــه نظر می آید بنا در قرن نهم هجری قمری 
ساخته شده است. گر چه ســندی دال بر این 
مدرک وجود ندارد و تنها با تزئینات به کار رفته 

در بنا این حدس محتمل است.
بنا بر اسناد موجود این امام زاده بزرگوار در قرن 
ششــم هجری قمری رحلت کــرده و در این 
مکان به خاک سپرده شــده است و این که این 
 بنا توسط چه کسی ساخته شده است نیز هنوز 

مشخص نیست.

خبر

سرپرست فرمانداری ابهر:

روستای تاریخی قروه، دروازه شمالغرب است

رییس دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان:

بهورزان؛ پرچم دار حوزه سالمت هستند

آیین گرامیداشت روز بهورز و تجلیل از کارمند در طارم برگزار شد

آیین گرامیداشت روزکارمند و پزشک دربیمارستان الغدیرابهربرگزار شد
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